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FÖRSLAG 

Fiskeriutskottet uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 

resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet betonar att det mot bakgrund av fiskets socioekonomiska betydelse i 

EU:s kustområden är nödvändigt att upprätthålla en specifik, omfattande, oberoende och 

tillgänglig fiskerifond för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken, säkerställa ett 

hållbart europeiskt vattenbruk och fiske, införa en plan för selektivt fiske för att förhindra 

att fångst kastas överbord, minska den ekonomiska bördan av landningsskyldigheten och 

underlätta dess genomförande samt uppnå målet med maximalt hållbart uttag. Parlamentet 

betonar vidare att en sådan fond också måste hjälpa fiskerinäringen att genomföra en 

omstruktureringsprocess, som av en rad olika skäl har blivit nödvändig, och att denna 

process kan omfatta åtgärder såsom tillämpningen av landningsskyldigheten och utbyte 

till icke-förorenande motorer. 

2. Europaparlamentet betonar att den gemensamma fiskeripolitiken omfattas av EU:s 

exklusiva behörighet och att de finansiella medel som står till EU:s förfogande för denna 

politik därför bör vara tillräckligt omfattande så att de ambitiösa mål som fastställs i 

grundförordningen kan uppfyllas. Parlamentet påminner dock om att den nuvarande 

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) endast svarar för 0,6 % av den totala fleråriga 

budgetramen 2014–2020. Parlamentet betonar att medlen till EHFF åtminstone bör hållas 

kvar på samma nivå med hänsyn till fiskets socioekonomiska betydelse i EU:s 

kustområden. 

3. Europaparlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att föreslå ett större anslag 

för EHFF:s nästa programperiod, högre procentsatser för finansieringen och andra regler 

för samfinansiering och ersättning till fiskarna under fredningstiden, så att man kan 

tillgodose det småskaliga fiskets behov, som ofta hämmas av administrativa fördröjningar 

orsakade av medlemsstaterna.  

4. Europaparlamentet konstaterar att stödet för tillfälligt upphörande av fiskeverksamheten i 

vissa fall bör upprätthållas. Parlamentet anser vidare att detta stöd bör riktas till de flottor 

som tvingas avbryta sin verksamhet på grund av externa orsaker såsom stängning av 

fisket. Parlamentet vill även att stödet för definitivt upphörande med fiskeverksamhet 

bibehålls enligt samma villkor som för närvarande, vid behov tillsammans med en 

ekonomisk granskning av hur skrotningen av fartyg inverkar på flottans jämvikt och på 

den faktiska fångstkapaciteten. 

5. Europaparlamentet noterar att brexit inte får användas som en förevändning för att minska 

den framtida finansieringen. Parlamentet anser att EU bör försöka hitta ett sätt att 

säkerställa att en eventuell nedgång i den fleråriga budgetramen efter 2020 inte 

automatiskt leder till lägre anslag till EHFF, som redan har minskats i 2018 års budget. 

Parlamentet understryker att stödet särskilt måste prioritera småskaligt kustfiske. 

Parlamentet varnar dessutom för risken för att brexit kommer att påverka fiskerisektorn, 

vilket kräver en solid budgetpost med tanke på den redan minskade budget som avsatts för 

sektorn i EU. 

6. Europaparlamentet föreslår att utöka finansieringen med hjälp av andra 

finansieringsinstrument som kompletterar det icke återbetalningspliktiga stödet. 
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Parlamentet föreslår vidare att man främjar tillgången till ett lånesystem så att sektorn kan 

utöka sina finansieringsmöjligheter, för att stimulera företagens ekonomiska utveckling 

och fortsätta insatserna för att lindra de miljömässiga konsekvenserna av 

fångstverksamheten. 

7. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att garantera tillräcklig finansiering till 

EHFF så att fonden kan investera i hållbarhet, selektivitet och konkurrenskraft för 

fiskeflottorna. 

8. Europaparlamentet betonar att genomförandenivån för EHFF 2014–2020 tre år efter dess 

antagande den 15 maj 2014 fortfarande är otillfredsställande, då endast 1,4 % av anslaget 

på 6,4 miljarder EUR hade använts i september 2017. Parlamentet hoppas att 

genomförandenivån för EHFF och andra europeiska struktur- och investeringsprogram så 

småningom kommer att förbättras. Parlamentet påpekar att den låga genomförandenivån 

till stor del beror på fördröjningen av antagandet av reglerna för denna europeiska fond 

efter reformen av den gemensamma fiskeripolitiken samt, i många fall, på bristen på 

tydlighet i de administrativa förfarandena för stödåtgärderna inom ramen för fonden. 

Parlamentet förespråkar därför förenklade och tydligare förfaranden. Parlamentet vill se 

större flexibilitet i tilldelningen av medel, och anser framför allt att de budgetposter som 

inte utnyttjats av medlemsstaterna, när det gäller uppgifter, bör kunna överföras till 

forskningsinstitut och, när det gäller kontroll, till Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA). 

9. Europaparlamentet betonar även att kostnader med anknytning till landningsskyldigheten 

bör täckas av EHFF, vilket förutsätter att fonden förenklas och finansieras tillräckligt. 

10. Europaparlamentet anser att åtgärder måste vidtas för att säkerställa att Europeiska 

fiskerifonden efter 2020 genomförs på ett snabbare, mer flexibelt och mindre byråkratiskt 

sätt, utan de fördröjningar som fortfarande präglar EHFF 2014–2020, för att undvika att 

den nuvarande situationen upprepas. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över investeringsklausulen för att 

säkerställa att de regionala och nationella investeringar som samfinansieras via EHFF 

utesluts från beräkningen av de nationella budgetunderskotten inom ramen för den 

europeiska planeringsterminen. 

12. Europaparlamentet ställer sig bakom den utbredda uppfattningen inom sektorn och hos 

medlemsstaternas förvaltningar att nuvarande finansieringsregler är alltför komplicerade 

och att de generellt skulle kunna vara mindre betungande, i synnerhet för projekt som rör 

mindre belopp. Parlamentet betonar att eftersom omnibusförordningen, som syftade till att 

förenkla budgetförordningen, inte berörde EHFF måste EHFF-förordningen förenklas. 

13. Europaparlamentet understryker vikten av fiskerikontroller och insamling av 

vetenskapliga uppgifter, som tillsammans utgör pelare för den gemensamma 

fiskeripolitiken. Parlamentet anser att de även i fortsättningen bör erhålla EU-finansiering 

och att medlemsstaterna bör öka sina ansträngningar för att använda dessa resurser. 

14. Europaparlamentet anser med avseende på inrättandet av en ny europeisk fiskerifond att 

det bör införas regler för proportionalitet så att små projekt får en mindre byråkratisk 

börda än stora projekt. Parlamentet föreslår i detta sammanhang att det bör finnas en de 

minimis-regel för stöd av mindre omfattning inom ramen för denna nya europeiska 
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fiskerifond. 

15. Europaparlamentet betonar att även om EU är en nettoimportör av fisk och skaldjur så är 

EU:s fiske fortfarande både en mycket viktig källa till nyttig mat på den europeiska 

marknaden och en garanti för dess självförsörjning av livsmedel. Parlamentet understryker 

att EU bör fortsätta att hindra att tredjeländers produkter som inte uppfyller de 

livsmedelsrelaterade, miljömässiga och sociala standarderna i Internationella 

arbetsorganisationens konvention nr 188 eller bestämmelserna för bekämpning av 

olagligt, orapporterat och oreglerat fiske förs in på EU:s marknad, och att dessa krav bör 

integreras i frihandelsavtalen. Parlamentet betonar att import av undermåliga 

fiskeriprodukter som inte uppfyller de rättsliga kraven generellt bör begränsas och att lika 

konkurrensvillkor bör säkras för fiskeriprodukter. Parlamentet betonar vidare att EU bör 

stärka och harmonisera kontrollerna och inspektionerna av importer från tredjeländer för 

att hindra att produkter som inte uppfyller de rättsliga kraven förs in på EU:s marknad. 

16. Europaparlamentet understryker att ett europeiskt mervärde i fiskeriförvaltningen hittills i 

hög grad har varit kopplat till en minskning av fiskeflottornas kapacitet, en sund 

resursförvaltning, produkternas kvalitet och bearbetningen av produkterna. Parlamentet 

anser att det i den fleråriga budgetramen efter 2020 måste säkras balans mellan de 

tillgängliga fiskeresurserna och fiskeflottans kapacitet. Parlamentet betonar att andra 

faktorer med ett icke mätbart mervärde också bör beaktas, såsom den roll fiskerisektorn 

spelar i de samhällen som i hög grad är beroende av denna sektor för den direkta och 

indirekta sysselsättningen och den lokala tillväxten. Parlamentet understryker därför 

vikten av att upprätthålla en oberoende fiskerifond för att stödja dessa samhällen och 

säkerställa större territoriell sammanhållning. 

17. Europaparlamentet understryker att kustsamhällen som är beroende av icke-industriellt 

fiske bör prioriteras i förbindelse med den framtida EHFF, med hänsyn till den betydelse 

som det icke-industriella fisket har för dessa samhällen när det gäller miljö och 

sysselsättning, och att denna sektor svarar för 80 % av den europeiska flottan och 40 % av 

den totala sysselsättningen inom den primära sektorn som helhet, utöver de indirekta 

arbetstillfällen den skapar inom lokal distribution, tillverkning av nät och 

fartygsreparationer. Parlamentet betonar vidare att de kustsamhällen som är beroende av 

icke-industriellt fiske bör prioriteras inom ramen för den framtida EHFF för att säkerställa 

deras tillväxt och generera inkomster och arbetstillfällen. Parlamentet noterar att detta var 

budskapet i reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, och att det också beaktades 

när den nya politiken infördes. 

18. Europaparlamentet betonar vikten av fiskets sociala och ekonomiska dimension för 

lokalsamhällen och vissa kust- och havsregioner. Parlamentet konstaterar att det är 

nödvändigt att säkra tillräckliga finansiella medel för att möjliggöra tillgång till 

finansiering för kustfiske, icke-industriellt fiske och småskaligt fiske. 

19. Europaparlamentet betonar att det traditionella kustfisket har en stor dragningskraft på 

turister, vilket indirekt medför mycket positiva ekonomiska effekter för andra ekonomiska 

sektorer. 

20. Europaparlamentet understryker att europeiska kust- och ösamhällen är och kommer att 

förbli kraftigt beroende av fiskerinäringen, både i fråga om bearbetning av fisk och 

skaldjur, turism och restauranger och, i tidigare led, skeppsvarv, underhåll och 
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reparationer, säkerhet och ny teknik. Parlamentet betonar därför att lokalt ledd utveckling 

och lokala fiskeaktionsgrupper även i fortsättningen bör uppmärksammas och att 

finansieringen av dem måste öka, eftersom de gör det möjligt för lokala fiskesamhällen att 

hantera dessa utmaningar på gräsrotsnivå, med hjälp av lokala aktörers kunskaper för att 

lösa lokala problem. Parlamentet understryker i detta sammanhang vikten av att hålla 

finansieringsstrukturen för fiskarnas producentorganisationer intakt samt att bidra till de 

representativa yrkesorganisationerna. 

21. Europaparlamentet anser att kontrollåtgärderna är en grundläggande och avgörande del av 

den gemensamma fiskeripolitiken för att säkerställa lika konkurrensvillkor, och menar att 

det bör avsättas tillräckliga ekonomiska och andra resurser till kontrollverksamhet, både 

från kommissionens och medlemsstaternas sida. Parlamentet anser därför att den framtida 

fonden måste säkerställa tillräckligt stöd i detta avseende. 

22. Europaparlamentet betonar behovet av att bevara finansieringsstrukturen för de två 

instrumenten för kollektivt stöd till fiskerisektorn, lokala aktionsgrupper och 

fiskerisektorns producentorganisationer, eftersom dessa spelar en viktig roll för 

utvecklingen av fisket i de regioner som är beroende av denna verksamhet. 

23. Europaparlamentet anser att EHFF bör fortsätta att prioritera ekonomiskt stöd till 

kustfisket och det icke-industriella fisket med hänsyn till den socioekonomiska roll de 

spelar i de regioner som är starkt beroende av fisket, dock utan att detta går ut över det 

ekonomiska stödet till andra flottor, som är nödvändiga för att försörja EU:s marknad med 

sunda livsmedel. 

24. Europaparlamentet anser att man i förbindelse med den kommande reformen av den 

fleråriga budgetramen måste börja reflektera över hur man kan finansiera 

moderniseringsåtgärder för vissa föråldrade fiskeflottor som medför säkerhetsrisker till 

sjöss, vilket gäller en del flottor i de yttersta randområdena, dock under förutsättning att 

det inte leder till en ökning av fiskekapaciteten. 

25. Europaparlamentet betonar den allt viktigare roll som den så kallade ”blå ekonomin” 

spelar. Parlamentet anser att prioriteringarna inom ramen för strategin ”blå tillväxt” bör 

anpassas till prioriteringarna för EHFF, med stöd av en specifik budgetpost, det vill säga 

miljömässig hållbarhet, resurseffektivitet, konkurrenskraft, skapande av högkvalitativa 

arbetstillfällen, akademisk och yrkesmässig utbildning och territoriell sammanhållning. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att se över de finansiella anslagen för blå tillväxt i 

den fleråriga budgetramen, och betonar att en fiskerifond bör spela en viktig roll i detta 

avseende. 

26. Europaparlamentet gläder sig över viljan att inom ramen för den europeiska strategin för 

”blå ekonomi” ge ny stimulans till vattenbruket – som mottar 20 % av EHFF – men 

beklagar de administrativa hindren för utvecklingen av vattenbruket. Parlamentet anser 

därför att man bör undersöka sätt att minska byråkratin i medlemsstaterna. 

27. Europaparlamentet betonar behovet av stödåtgärder för att underlätta den sociala dialogen, 

och påpekar att EHFF måste användas för att utbilda kvalificerad arbetskraft för sjöfarts- 

och fiskerisektorn. Parlamentet betonar vikten av att modernisera sjöfarts- och 

fiskerisektorn och noterar den roll som innovation spelar i detta sammanhang. Parlamentet 

vill därför se en förstärkning av investeringarna i teknisk utveckling och innovation, 
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särskilt med hänsyn till behovet av att förbättra fiskeredskapens selektivitet inom ramen 

för landningsskyldigheten och uppfyllandet av kriteriet för maximalt hållbart uttag, och 

för att säkerställa fartygens energieffektivitet och besättningens bekvämlighet och 

säkerhet. Parlamentet kräver dessutom att företag inom andra sektorer som utvecklar 

lösningar för fiskerisektorn får tillgång till medel, och att möjligheterna till finansiering 

ökar för att främja förbättringar av sektorns ekonomiska och miljömässiga resultat. 

28. Europaparlamentet understryker vikten av att främja och investera i en diversifiering av 

fiskerisektorn, genom att utveckla kompletterande verksamheter. 

29. Europaparlamentet betonar på nytt behovet av att förbättra insamlingen av vetenskapliga 

uppgifter och säkerställa bättre tillgång till dessa, att främja samarbete och utbyte av 

vetenskapliga uppgifter mellan sjöfarts- och fiskesektorn å ena sidan och forskarvärlden, 

icke-statliga organisationer och andra aktörer å andra sidan, samt att främja ny 

forskningsverksamhet och utveckla nya branscher inom fiskerisektorn, såsom akvaponik. 

30. Europaparlamentet upprepar vikten av sunda och oberoende vetenskapliga utlåtanden för 

att bedöma fiskeresursernas tillstånd, så att förvaltningsbeslut kan fattas som gör det 

möjligt att uppnå maximalt hållbart uttag. Parlamentet anser att det inom ramen för EHFF 

för perioden efter 2020 bör avsättas tillräckliga medel för insamling av vetenskapliga 

uppgifter. 

31. Europaparlamentet betonar vikten av att upprätthålla åtminstone den nuvarande 

finansieringsnivån för EFCA för dess uppgifter avseende kontroll, inspektion och 

övervakning av fiskerisektorn. Parlamentet kräver en förstärkning av EFCA:s framtida 

roll, så att målen för den gemensamma fiskeripolitiken kan uppnås och EFCA kan 

konsolidera sin verksamhet när det gäller förvaltningen av fiskeflottorna och 

övervakningen av kontrollförfarandena. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka 

anslagen till EFCA. 
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